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Polskiej Izby Opakowań
Również po Świętach bądźcie z nami
Kongres Przemysłu Opakowań – wydarzeniem
roku 2018 dla branży opakowań
Kilka czynników uzasadnia zaliczenie IV Kongresu Przemysłu
Opakowań organizowanego przez Polską Izbę Opakowań do
ważnych, o szczególnym znaczeniu dla branży, wydarzeń.
Główny, to problematyka zawarta w tytule Kongresu:
Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym. Gospodarka obiegu zamkniętego (w
skrócie GOZ) to najbardziej aktualny temat zajmujący umysłu
przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców i kierowników
… państwowej, nie tylko w Polsce. Bowiem „przejście na
gospodarkę okrężną (to kolejne określenie GOZ) może
okazać się największym przełomem w światowej produkcji i
konsumpcji od czasu rewolucji przemysłowej sprzed 250 lat.
czytaj dalej

W poszukiwaniu doskonałości - wszystko o
opakowaniach na Packaging Innovations
Społecznie odpowiedzialna, przewidująca przyszłość,
troszcząca się o historię, oryginalna (…).
Czy takie warunki powinna spełniać marka doskonała?
Odpowiedź nie jest prosta, jednak Organizatorzy 10.
Międzynarodowych
Targów
Opakowań
Packaging
Innovations z pewnością wiedzą jak powinno wyglądać
PERFEKCYJNE OPAKOWANIE – jeden z filarów brandu. Swoją
wiedzą podzielą się chętnie z gośćmi wystawy w ramach
seminariów workShops. Uznani eksperci z branży opakowań,
technolodzy i brand managerowie opowiedzą o trendach i
przedstawią interesujące case studies, już 17-18 kwietnia w
EXPO XXI Warszawa
czytaj dalej

Witamy w gronie członków
Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS
Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS to drukarnia
offsetowa z działem kreacji oferująca swoim Klientom
usługi poligraficzne już od blisko pięćdziesięciu lat.
Długoletnia tradycja firmy rodzinnej w połączeniu z
nowoczesną technologią oraz zespołem doświadczonych
specjalistów sprawiają, że wyznacznikiem naszej działalności
są wysokie standardy świadczonych usług oraz kreowanie
coraz lepszych rozwiązań dla naszych Klientów.
Ułatwiamy naszym Klientom współpracę we wszystkich
obszarach. Dysponujemy działem kreacji, studiem
graficznym i konstruktorskim, CTP, parkiem maszyn
drukarskich dopełnionym szeroką ofertą możliwości
introligatorskich tj. sztancowanie, kaszerowanie, sklejanie
opakowań, oprawa zeszytowa i klejona, falcowanie,
uszlachetnianie arkuszy (folia mat i błysk, lakier UV) oraz
prace manualne.
czytaj dalej

Puszkomaty - inicjatywa godna
upowszechnienia
Fundacja RECAL zajmuje się wspieraniem odzysku i
ponownego przetwarzania aluminiowych puszek po
napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest
materiałem dominującym.
Od kilku lat aktywnie uczestniczy w projekcie Every Can
Counts (każda puszka jest cenna). Jego głównym celem jest
zaangażowanie konsumentów w odzyskiwanie puszek po
napojach, po to, aby poddać je recyklingowi, w celu
przywrócenia tak pozyskanego surowca do dalszego
wykorzystania.
A warto wiedzieć, że aktualnie poziom recyklingu puszek
aluminiowych w Polsce wynosi 80%. To jeden z najwyższych
wyników osiąganych w krajach europejskich.
czytaj dalej

Zapraszamy na targi TAROPAK 2018
Ponad 20 tyś metrów przestrzeni wystawienniczej w 6
pawilonach zgromadzi 500 wystawców, którzy zaprezentują
450 nowości. To wszystko zobaczy łącznie ponad 63000
zwiedzających. Już jesienią startują największe targi branży
opakowań w Polsce - Taropak. Targi wzbogaci IV Kongres
Przemysłu Opakowań nt: Transformacja przemysłu
opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Imprezami towarzyszącymi są targi 4 PRINT WEEK –
dedykowane branży poligraficznej wraz z kongresem ART OF
COLOR – NOWY WYMIAR DRUKU oraz Targi Technologii dla
Przetwórstwa Polimerów - Polimer Tech.
czytaj dalej

Opakowania z folii celulozowych w
gospodarce o obiegu zamkniętym
W bieżącym roku mija 110 lat od dnia, kiedy na świecie
rozpoczęto produkcję folii celulozowych. Ich nieprzerwana
obecność na światowym rynku nabiera szczególnego
znaczenia w sytuacji, gdy w opakowaniach weszliśmy na
bardzo niebezpieczną ścieżkę. Przecież wszystkie folie z
tworzyw sztucznych pochodzą w jakimś stopniu z ropy
naftowej, której zasoby na świecie systematycznie się
uszczuplają.
czytaj dalej

Dla Członków PIO
Wielki katalog branży opakowań
Wpis w Katalogu to szansa na zaistnienie w przestrzeni
biznesowej, o czym świadczą doświadczenia z wydawanych
dotychczas przez Polską Izbę Opakowań katalogów i innych
publikacji promocyjnych.
Przypominamy, że dla członków Polskiej Izby Opakowań
podstawowy wpis jest bezpłatny.
Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu (do pobrania na
portalu www.pakowanie.info), zaznaczając wybraną formę
prezentacji (pakiet podstawowy lub rozszerzony) na
adres: info@pio.org.pl
Szczegóły oferty

Zostań członkiem Polskiej Izby Opakowań. Dlaczego warto?

Chcę zrezygnować z otrzymywania wiadomości? Wypisz się

